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Vanuit het verhaal de overstap maken naar de krachtlijnen: in het verhaal zal blijken dat de HV zich houdt aan de krachtlijnen, en dus goed bezig is. Maar toch loopt er ergens iets mis... (om te komen vermaatschappelijking binnen het ruimere kader!)



Doelstelling 1: vermaatschappelijking van 
de zorg 

• Het is cruciaal dat we naast de gespecialiseerde 
hulpverlener de cliënt mét zijn expertise en mét zijn 
mogelijkheden centraal plaatsen ... Jeugdhulpverleners 
moeten zich telkens de vraag stellen hoe ze de eigen 
krachten van de minderjarige, zijn ouders en de mensen 
uit zijn nabije omgeving mee kunnen inzetten en 
versterken om een antwoord te bieden op de 
moeilijkheden die zich stellen. Zo verhoogt de participatie 
en de eigen inbreng van de minderjarige en de mensen uit 
zijn omgeving in de hulpverlening. Door zo te handelen 
zullen een aantal gezinnen en minderjarigen minder 
gespecialiseerde hulp nodig hebben (...) hoe er al gewerkt 
is aan het versterken van de eigen krachten van de 
minderjarige, zijn ouders en zijn leefomgeving.  

 



Community Care streeft... 
vanuit een empowerende basishouding naar relationeel 
burgerschap, ernaar: 
• dat mensen hun eigen leven en hun leefomgeving vorm 

kunnen geven, waarbij zij doelen kunnen bereiken die 
door hen gewaardeerd worden. Daartoe zal Community 
Care hen ondersteunen in het opbouwen en verstevigen 
van relaties met hun omgeving;  

• deze omgeving bij te staan in hun informele zorg;  
• de samenleving te sensibiliseren in het opnemen van 

een gedeelde verantwoordelijkheid, zodat kansen worden 
gerealiseerd voor sociale inclusie van alle burgers. Het 
betreft tevens het signaleren aan het beleid over valkuilen 
die opdoemen in dit proces van vermaatschappelijking. 
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Definitie uitdelen



• Community Care gaat daarbij - vanuit dialoog - op zoek 
naar de unieke beleving en betekenis die betrokkenen 
geven aan hun leven én de hulpverlening, waarbij ze zich 
niet blind staart op beperkingen, problematieken, … maar 
open staat voor mogelijkheden en krachten  

(zonder te vervallen in een ongebreideld, blind optimisme of 
normatieve zelfverantwoordelijkheid). 

 



Burgerschap 
 
 

Actief burgerschap 
 
 

Relationeel burgerschap 
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Burgerschap: verwijst naar actief burgerschap. Bespreken van actief burgerschap, veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen. Verschuiving naar relationeel burgerschap



Eigen leven vorm kunnen geven 
 
 
 

autonomie 
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Eigen leven vorm kunnen geven: verwijst naar concept van autonomie. Bespreken van de 4 verschillende mogelijke invullingen (benaderingen) van dit begrip (komen tot de zorgethische benadering). We benoemen de benaderingen niet, wel hoe ze zich kunnen voordoen.  



Autonomie? 

• ‘de mens is vrij en heeft controle over zijn 
eigen leven’ 

• ‘de mens handelt rationeel, op grond van 
rede’ 

• ‘de mens maakt zijn eigen levensverhaal en 
geeft hier zelf betekenis aan’ 

• ‘de mens is een relationeel wezen en we 
zijn op elkaar aangewezen’ 
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Voorbeelden autonomie vanuit de vier benaderingen (niet benoemen)



 
 
 
Community Care gaat daarbij - vanuit dialoog 
- op zoek naar de unieke beleving en 
betekenis die betrokkenen geven aan hun 
leven én de hulpverlening 
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Community Care gaat daarbij - vanuit dialoog - op zoek naar de unieke beleving en betekenis die betrokkenen geven aan hun leven én de hulpverlening, waarbij ze zich niet blind staart op beperkingen, problematieken, … maar open staat voor mogelijkheden en krachten (zonder te vervallen in een ongebreideld, blind optimisme of normatieve zelfverantwoordelijkheid).Van aanbodsgestuurd naar vraaggestuurd: blijft marktdenken, verandert het paradigma niet, blijft een instrumentele benadering van de (zorgrelatie). Wel dialooggestuurd, vanuit gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijkheid, samenredzaamheid. Vanuit het relationele perspectief komt noch de vraag, noch het aanbod, maar de dialoog in het centrum van de professionele relatie te staan= dialooggestuurd

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNXapfmzkMgCFcgPGgodNm0E1g&url=http://genius.com/2072255/Maroon-5-daylight/Somebody-slow-it-down-this-is-way-too-hard&psig=AFQjCNF7zLpSSlJpcuxEjCF80VVAO26mEQ&ust=1443208972846110


 

Vermaatschappelijking 
van de zorg 
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Vermaatschappelijking die niet is ingebed in breder kader van kwaliteit van leven/ het rechtenperspectief (met recht op kwaliteit van leven), met ook concept van zelfbeschikking, is een slag in het water, bevat vele valkuilen. Het ruimere kader is een absolute voorwaarde voor vermaatschappelijking.



(recht op) kwaliteit van leven 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Zelfbepaling  samenredzaamheid 
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Vermaatschappelijking die niet is ingebed in breder kader van kwaliteit van leven/ het rechtenperspectief (met recht op kwaliteit van leven), met ook concept van zelfbeschikking, is een slag in het water, bevat vele valkuilen. Het ruimere kader is een absolute voorwaarde voor vermaatschappelijking.



 
            vermaatschappelijking mag geen 
doel zijn, enkel een middel om te komen 
tot het recht (en realiseren) van kwaliteit 
van leven. 
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Daardoor: vermaatschappelijking mag geen doel zijn, enkel een middel om te komen tot het recht (en realiseren) van kwaliteit van leven.



Positie/ profiel van de hulpverlener: 

Generalist/specialist? 
                                Bruggenbouwer 
  Facilitator 
                          Trajectbegeleider 
            Coach  
                        Maatschappelijke ondernemer 
   Case manager 

.... 
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Wat betekent het bovenstaande voor de positie van de hulpverlener? Generalist – specialist. Bruggenbouwer– facilitator –trajectbegeleider...



HV: generalist of specialist? 

Als tegenwicht op fragmentatie:  
HV als generalist 

 
Maakt verbinding tussen alle betrokkenen 

• Voldoende onderbouwde kennis 
• Focust meer op basis 

 
= specialist in generalistisch werken 
 

!HV is expert van het gewone leven! 



Positie van de hulpverlener 

 
 

• Profiel van de HV: complex! 
 

inzetten op verschillende fronten 
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Profiel van de HV: complex!inzetten op verschillende fronten Verschillende bronnen (Van der Lans, 2011; Van Ewijk, 2011; Scholte, Sprinkhuizen & Zuithof, 2012) zijn het er over eens dat het profiel van een hulpverlener binnen de huidige samenleving gekenmerkt wordt door complexiteit. De professional zal zich op verschillende fronten moeten inzetten en wordt hierbij geconfronteerd met heel wat beroepsdilemma’s: enerzijds individueel denken, anderzijds dit kunnen plaatsen in een ruimere context van (lokaal) sociaal functioneren en construeren van netwerken. We vertrekken vanuit zelfbepaling van de cliënt, met keuzevrijheid en autonomie als sleutelwoorden. Daarnaast zullen we moeten rekening houden met de behoeften en wensen van het netwerk, dit in een gestructureerde en daardoor soms begrenzende  samenleving. De hulpverlener zal een heel scala aan competenties moeten bezitten, om op maat  professionele interventies in te zetten. 



Positie van hulpverlener 
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matrix typologieën (van der Lans, 2011, p. 145)



Positie van hulpverlener 

• Interventies worden afgestemd op context en 
situatie 
 

• Ontmoeting en relatie tussen cliënt en HV: in 
teken van gesprek en dialoog 
 

• HV= bruggenbouwer tussen verschillende 
actoren 
 

• HV zorgt voor verbinding en aansluiting  
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Interventies zijn niet langer gelijksoortig, maar worden afgestemd op context en situatie. De hulpverlener zal telkens opnieuw een relatie aangaan, waarbij de ontmoeting tussen de cliënt en de hulpverlener in het teken staat van gesprek en dialoog. Vanuit dit ecologisch en constructief perspectief fungeert de professional als bruggenbouwer tussen de verschillende actoren en zorgt voor verbinding en aansluiting. Wim: de vraag is of HV de ruimte krijgt om interventies flexibel in te vullen. Er bestaat druk om dit anders te doen, meer gestandaardiseerd. (vb. tijdsmetingen bij handelingen van opvoeders in Ter Heide) 



Positie van de hulpverlener... 

  in relatie tot de cliënt = psychologisch 
kapitaal (micro) 
  in relatie tot de omgeving van de cliënt = 
sociaal kapitaal (meso) 
  in relatie tot de samenleving = 
maatschappelijk kapitaal (macro) 
 
! ! in relatie tot zichzelf= moreel kapitaal 

‘plekken der moeite’ 
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Kapitalen: psychologisch (micro), sociaal (meso), maatschappelijk (macro, kleine alledaagse ontmoetingen, secundaire netwerk, ev. vb. Astrid), moreel kapitaal legt de brug naar dilemma’s: HV vraagt zich af: doe ik het goed, doe ik het goede en doe ik het om de goede redenen? = existentiële dimensie.Legt eigen normen en waarden bloot = zoektocht naar moreel kapitaalTijd maken, reflecteren op beroepsdilemma’s: ‘plekken der moeite’Door een reflectief-reflexief onderzoekende houding worden vanzelfsprekendheden plots niet meer zo vanzelfsprekend en kunnen dilemma’s worden ontrafeld. Daar waar we enerzijds niet omheen de efficiëntie en effectiviteit binnen het marktdenken kunnen, ook in de welzijnszorg, houden we anderzijds een pleidooi om ruimte te creëren om stil te staan bij onze innerlijke drijfveren en existentiële inzichten. Dat moreel kapitaal is de input om te kunnen omgaan met spanningsvelden, eigen aan de opdracht van een hulpverlener. Hij dient niet enkel keuzes te maken voor zichzelf, doch wil het goede voor de cliënt, het netwerk en de samenleving en zal ook daarom soms keuzes voor anderen moeten maken. Driessens en Geldof (2008) gebruiken hiervoor het begrip ‘self-empowerment’ van de professional en sluiten hierbij aan bij de ontwikkeling van normatieve professionaliteit. Wij opteren echter voor normatieve professionalisering, dat eerder verwijst naar het procesmatige en bewustwordingsaspect: de zoektocht naar afstemming tussen eigen en onderlinge waarden en normen is immers nooit af (Van den Enden, 2011).  Wat is ‘goed’ werk leveren? Voor mezelf, vanuit mijn eigen waarden en normenvatje: Ethisch verantwoord, respect voor ieders eigenheid, de ander in zijn waarde en waarheid laten, diversiteit als uitgangspunt,…



Plekken der moeite... 

Met welke beroepsdilemma’s word je 
geconfronteerd? 
 
Wat doe je om hiermee aan de slag te gaan? 
 
Worden er ‘plekken der moeite’ gecreëerd in 
jouw organisatie? 
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Vraag dilemma’s



Mogelijke beroepsdilemma’s:  
 

individueel denken vs. ruimere context 
zelfbepaling van cliënt vs. behoeften en 

wensen van netwerk en begrenzing van 
samenleving 

eigen kracht ≠ eigen verantwoordelijkheid 
prestatietijd vs. betekenistijd 
... 
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Vermaatschappelijking (inclusief werken en betrekken van netwerken) bevat geen standaard antwoorden, maar leidt tot verschillende, steeds nieuwe dilemma’s. Ook deze dilemma’s geen standaard antwoorden, wel standaard om hoe om te gaan met dilemma’s. Binnen deze standaard regels in het omgaan met dilemma’s, vaststaande criteria. Wij benoemen enkele van deze criteria, en vragen aan publiek om aan te vullen.Vb. dilemma: eigen kracht is niet hetzelfde als eigen verantwoordelijkheid: eenzijdige focus op eigen kracht kan doorschieten naar eigen verantwoordelijkheid en zo naar eigen schuld: mensen hebben hun problemen grotendeels aan zz te danken en mogelijke oplossingen voor sociale uitsluiting liggen dan in eerste instantie bij henzelf. Empowerment impliceert echter een interpretatie  van ‘verantwoordelijkheid nemen voor zijn leven’ vanuit de idee van ‘autonomie in verbondenheid’ (gedeelde en gedifferentieerde verantwoordelijkheid). Interactief karakter van empowerment, fundamenteel si dat mensen maar tot handelen komen als ze het zien zitten: naast eigen mogelijkheden en externe hulpbronnen vraagt ‘kunnen handelen’ om een derde wezenlijk basisgegeven: de ervaring van een betekenisvol levensperspectief. En dat begint met de erkenning van ‘iemand te zijn die meetelt’ relaties moeten daartoe betekenisvolle relaties zijn.



…Het leven loopt allemaal niet van een leien dakje, zoals dit ons wel 
wordt verteld. Als je als goede burger goed meedraait in de maatschappij 
merk je niet wat er allemaal mis gaat en hoe mensen leven die enkele 
misstappen hebben begaan. De maatschappij wil niets liever dan de 
voorbeeldigen afschermen van de echte harde werkelijkheid, van de 
mislukkelingen (van de maatschappij). Dit vind ik jammer want zo wordt er 
een sfeer gecreëerd van onbegrip langs beide kanten. De voorbeeldigen 
snappen niet hoe iemand zich zo fout kan gedragen dat hij een 
mislukkeling wordt en de mislukkelingen, die vaak de maatschappij 
verwerpen, kunnen niet begrijpen dat de voorbeeldigen niet inzien wat de 
maatschappij soms aanricht. Daarvoor zijn er dan orthopedagogen die 
deze twee vreemden weer dichter bij elkaar proberen te brengen om zo 
toch een soort homogene maatschappelijke groep te creëren… 
 
Esmé De Paepe,  
studente bach. Orthopedagogie, 2015 
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Besluit: 
(uit krachtlijnen decreet integrale jeugdhulp) 

 
 
‘Kritisch als het moet, maar altijd gedreven 

strevend naar datgene waar de 
minderjarige beter van wordt.’ 

 




	Community Care en relationeel burgerschap: een uitdaging
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Doelstelling 1: vermaatschappelijking van de zorg
	Community Care streeft...
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Autonomie?
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	(recht op) kwaliteit van leven
	Dianummer 13
	Positie/ profiel van de hulpverlener:
	HV: generalist of specialist?
	Positie van de hulpverlener
	Positie van hulpverlener
	Positie van hulpverlener
	Positie van de hulpverlener...
	Plekken der moeite...
	Mogelijke beroepsdilemma’s: �
	Dianummer 22
	Besluit:�(uit krachtlijnen decreet integrale jeugdhulp)
	Dianummer 24

